
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับ รำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองกำรศึกษำ) 11,200.00    11,200.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 11,200.00    ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 11,200.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 32/2564

จ ำนวน 4 รำยกำร ลว.3 ส.ค. 2564

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 11,300.00    11,300.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 11,300.00    ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 11,300.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 33/2564

จ ำนวน 5  รำยกำร ลว.3 ส.ค. 2564

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลัด) 6,500.00      6,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 6,500.00      ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 6,500.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 34/2564
จ ำนวน 8 รำยกำร ลว.3 ส.ค. 2564

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 30,400.00    30,400.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 30,400.00    ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 30,400.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 10/2564
เคร่ืองพิมพ์ 2 เคร่ือง (ส ำนักปลัด) ลว.5 ส.ค. 2564

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 26,150.00    26,150.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 26,150.00    ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 26,150.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 11/2564
เคร่ืองพิมพ์ 1 เคร่ือง (กองช่ำง) ลว.5 ส.ค. 2564

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  21,900.00    21,900.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 21,900.00    ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 21,900.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 12/2564
(กองกำรศึกษำ) จ ำนวน 1 เคร่ือง ลว.5 ส.ค. 2564

7 จัดจ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 16,900.00    16,900.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนหลังเมืองเทค 16,900.00    ร้ำนหลังเมืองเทค 16,900.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 77/2564
(ส ำนักปลัด) จ ำนวน 3 เคร่ือง โนโลยีแอนด์เซอร์วิส โนโลยีแอนด์เซอร์วิส ลว. 9 ส.ค. 2564

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน   สิงหำคม  2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสวนหม่อน

วันท่ี  31  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

     (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)
เจ้ำหน้ำท่ี



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับ รำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 จัดจ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ 6,320.00      6,320.00       เฉพำะเจำะจง นำยวินัย 6,320.00      นำยวินัย 6,320.00      คุณสมบัตครบตำมก ำหนด 78/2564
เดินตำม สุ่มศรีสุวรรณ สุ่มศรีสุวรรณ ลว. 9 ส.ค. 2564

9 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 7,990.00      7,990.00       เฉพำะเจำะจง นำยร ำไพ  นูสีหำ 7,990.00      นำยร ำไพ  นูสีหำ 7,990.00      คุณสมบัตครบตำมก ำหนด 79/2564
ทะเบียน กท 1597 ขอนแก่น ลว.9 ส.ค. 2564

10 จัดจ้ำงเหมำซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 54,000.00    54,000.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.ปิยรัตน์ 54,000.00    น.ส.ปิยรัตน์ 54,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 80/2564
ทะเบียน 84-3259 สิทธิประเสริฐ สิทธิประเสริฐ ลว.10ส.ค. 2564

11 โครงกำรซ่อมแซมถนนดินเข้ำออก 39,000.00    43,700.00     เฉพำะเจำะจง บ.เจ เอส เอ็นฯ 39,000.00    บ.เจ เอส เอ็นฯ 39,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 33/2564
พ้ืนท่ีกำรเกษตร บ้ำนป่ำผุ หมู่ท่ี 4 ลว.11ส.ค. 2564

12 โครงกำรซ่อมแซมถนนดินเข้ำออก 30,000.00    32,900.00     เฉพำะเจำะจง บ.เจ เอส เอ็นฯ 30,000.00    บ.เจ เอส เอ็นฯ 30,000.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 34/2564
พ้ืนท่ีกำรเกษตร บ้ำนเหล่ำกกหุ่ง ลว.11ส.ค. 2564
 หมู่ท่ี 7

13 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 627,000.00   710,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.มหำสำรคำม ฯ 627,000.00    บ.มหำสำรคำมฯ 627,000.00   คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 35/2564
บ้ำนสวนหม่อน หมู่ท่ี 11 ลว.13ส.ค. 2564

14  จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 5,400.00      5,400.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 5,400.00      ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 5,400.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 35/2564
จ ำนวน 1 รำยกำร ลว.18 ส.ค.2564

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ
     (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)

   เจ้ำหน้ำท่ี



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับ รำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 จ้ำงเหมำซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับฯ 1,800.00      1,800.00       เฉพำะเจำะจง นำยสรำวุธ สิมดี 1,800.00      นำยสรำวุธ  สิมดี 1,800.00      คุณสมบัตครบตำมก ำหนด 81/2564
ลว.18 ส.ค.2564

16 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมฯ 1,500.00      1,500.00       เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค ฯ 1,500.00      บ.เบสท์เทค ฯ 1,500.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 82/2564
รหัส 416-56-0016 ลว.30ส.ค.2564

17 จัดซ้ือไม้สต๊ำฟ 2,400.00      2,400.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่น 2,400.00      บริษัท ขอนแก่น 2,400.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 36/2564
จ ำนวน 1 รำยกำร ซี.ไอ.จี จ ำกัด ซี.ไอ.จี จ ำกัด ลว.23 ส.ค.2564

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบ้ำน 444,000.00   576,226.98     เฉพำะเจำะจง หจก.ดิสคัฟเวอร่ี 444,000.00    หจก.ดิสคัฟเวอร่ี 444,000.00   คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 36/2564
ป่ำผุไป บ้ำนโนนเขวำ บ้ำนป่ำผุ ดิเวลลอปเมนท์ ดิเวลลอปเมนท์ ลว.24ส.ค. 2564
หมู่ท่ี 4

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำง 495,900.00   498,096.88     เฉพำะเจำะจง หจก.สุรเตโช 495,900.00    หจก.สุรเตโช 495,500.00   คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 37/2564
(บ้ำนป่ำผุ - บ้ำนโนนเขวำ)  กำรโยธำ กำรโยธำ ลว.24ส.ค.2564
บ้ำนป่ำผุ หมู่ท่ี 4

20 โครงกำรก่อสร้ำง ถนน คสล. 481,100.00   483,198.94     เฉพำะเจำะจง บ.เจ เอส เอ็นจิเนียฯ 481,100.00    บ.เจ เอส เอ็นจิเนียฯ 481,100.00   คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 38/2564
บ้ำนชีวังแคน หมู่ท่ี 13 ลว.24 ส.ค.2564

21 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมฯ 1,500.00      1,500.00       เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค ฯ 1,500.00      บ.เบสท์เทค ฯ 1,500.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 83/2564
รหัส 416-56-0017 ลว.30ส.ค.2564

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ
     (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)

   เจ้ำหน้ำท่ี



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับ รำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

22 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยทำง 489,500.00   492,156.73     เฉพำะเจำะจง หจก.มัลลิกำคอนกรีต 489,500.00    หจก.มัลลิกำคอนกรีต 489,500.00   คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 39/2564
(บ้ำนสวนหม่อน - บ้ำนบัว) ลว.31 ส.ค.2564
บ้ำนสวนหม่อน หมู่ท่ี 1

23 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 63,500.00    65,500.35     เฉพำะเจำะจง หจก.มัลลิกำคอนกรีต 489,500.00    หจก.มัลลิกำคอนกรีต 489,500.00   คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 40/2564
บ้ำนสว่ำง หมู่ท่ี 8 ลว.31ส.ค.2564

24 โครงกำรยกระดับผิวจรำจร ถนน 118,000.00   120,600.00     เฉพำะเจำะจง หจก.มัลลิกำคอนกรีต 118,000.00    หจก.มัลลิกำคอนกรีต 118,000.00   คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 41/2564
คสล. บ้ำนกอก หมู่ท่ี 14 ลว.31ส.ค.2564

25 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมฯ 1,500.00      1,500.00       เฉพำะเจำะจง บ.เบสท์เทค ฯ 1,500.00      บ.เบสท์เทค ฯ 1,500.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 84/2564
รหัส 416-60-0030 ลว.30ส.ค.2564

26 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำน งำนครัว 8,590.00      8,590.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัญจำสเตช่ัน 8,590.00      ร้ำนมัญจำสเตช่ัน 8,590.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 37/2564
จ ำนวน 12 รำยกำร ลว.31 ส.ค.2564

27 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 19,019.00    19,019.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนมัญจำสเตช่ัน 19,019.00    ร้ำนมัญจำสเตช่ัน 19,019.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 38/2564
จ ำนวน 31 รำยกำร ลว.31 ส.ค.2564

28 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000.00    20,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนขำยยำเภสัชฯ 20,000.00    ร้ำนขำยยำเภสัชฯ 20,000.00    คุณสมบัตครบตำมก ำหนด 39/2564
ส ำหรับงำนกู้ชีพ จ ำนวน 12 รำยกำร ลว.31 ส.ค.2564

29 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมฯ 2,000.00      2,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 2,000.00      ร้ำนวีวัน โอเอ ฯ 2,000.00      คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 85/2564
รหัส 416-60-0030 ลว.31ส.ค.2564

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ
     (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)

   เจ้ำหน้ำท่ี



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับ รำคำท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

ท่ี หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง เสนอรำคำ กำรคัดเลือก ซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

30 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน 11,760.00    11,760.00     เฉพำะเจำะจง นำงเข็มพร 11,760.00    นำงเข็มพร 11,760.00    คุณสมบัติครบตำมก ำหนด 86/2564
เด็ก ศพด. เดือนกันยำยน 2564 คุณทะวงษ์ คุณทะวงษ์ ลว.31 ส.ค.2564

(ลงช่ือ)                                    ผู้จัดท ำ
     (นำงสำววรำวรรณ  เชิดชู)

   เจ้ำหน้ำท่ี


